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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )8(احللقة 

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
ــداحلمــد هللا رب العــاملني، وصــلى اهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا  وعلــى آلــه وأصــحابه أمجعــني،  حمم

  اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علًما وهًدى وتًقى يا ذا اجلالل واإلكرام.
هــي قضــية  -صــلى اهللا عليــه وســلم- النــيبث مــن األحــداث العظيمــة الــيت حــدثت أيًضــا قبــل مبعــ

  نذر ذبح ابنه عبد اهللا.
ظلًما  الناسفوجد من  ،عبد املطلب يف قصة بئر زمزم مل يكن لديه سوى ابن واحد وهو احلارث

إن ُرزِق بعشـرة مـن الولـد أن يـذبح  ،نذرًا -جل وعال-فنذر هللا  ،ووجد من نفسه ضعًفا ،ومشقة
  صلى اهللا عليه وسلم.- النيبوالد  وكان آخرهم عبد اهللا ،زَِق بعشرةفرُ  ،أحدهم عند الكعبة

َمــن خيــرج عليــه القــدح هــو  ،فلمــا اســتكملوا العشــرة أتــى عبــد املطلــب عنــد الكعبــة ورمــى بالقــداح
وهـو ابنـه عبـد  ،فرمى بالقداح فخرج بالقداح على أحب أبنائه إىل قلبـه وأصـغرهم ،الذي سيذحبه

  قالوا: ما تفعل؟ مكةكبار  فأتى ،سكني وأضجعه ليقتلهفأخذه وأخذ ال ،اهللا
  قال: نذر نذرته البد أن أيف به.

فلهــذا كــان  ،أثنــاء حديثــه مــع قومــه وحمــاولتهم أن مينعــوه وإذا بالســكني تــأيت علــى جبــني عبــد اهللا
  يسمى بـ "عبد اهللا األشّج".
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كــل َمــن ُرزَِق   ،يكــونن عــادة بــني العــربواهللا إن فعلتــه ل ،فقــالوا: واهللا ال نرتكــك تفعــل هــذا األمــر
  فذهبوا ليتحاكموا إىل كاهنة مثل العادة. ،بعشرة يأيت بأحدهم ليذحبه أمام الكعبة

  فقالت هلم الكاهنة: ما هي دية الرجل فيكم؟
  قالوا: عشرة من اإلبل.

فــإن خرجــت العشــرة فإنــك تضــاعف  ،فقالــت: اضــرب بــني عشــرة مــن اإلبــل وبــني ابنــك عبــد اهللا
  شرة أخرى حىت خيرج القدح الذي لعبد اهللا.ع

 ،وأربعــني ،مث ثالثــني ،مث عشــرين ،فــذهب عبــد املطلــب رمــى بالقــداح فخرجــت عشــرة مــن اإلبــل
  فخرج القدح لعبد اهللا. ،فقالوا: قد رضَي ربك يا عبد املطلب ،حىت أمتت املئة

 النيبوهلذا يُقال عن  ،هذا األمرمن  -صلى اهللا عليه وسلم- النيبفعند ذلك أُعِتق عبد اهللا والد 
  أنه ابن الذبيحني. -صلى اهللا عليه وسلم-

  أما الذبيح األول: فهو والده عبد اهللا.
واليت تدل على عمـق  ،وأما الذبيح الثاين: فهو أبو إمساعيل، يف تلك العظيمة اليت سطرها القرآن

  .السالمو  الصالةعليه -إميانه 
ــالمعليــه -فيــأيت إبــراهيم  -جــل وعــال-مــن اهللا  رؤيــا األنبيــاء وحــي ويقــول البنــه إمساعيــل: -الس 

  .]102: [الصافات ﴾َأْذَبُحكَ  أَني اْلَمَنامِ  ِفي َأَرى ِإني﴿

  فماذا قال االبن؟ ،-جل وعال-رؤيا األنياء وحي من اهللا 
ـر ،]102: [الصـافات ﴾تـُْؤَمرُ  َما افْـَعلْ  أََبتِ  يَا قَالَ ﴿  َكـانَ  َوَمـا﴿ -جـل وعـال-أمـر اهللا  ،مل يُفك 

ــَرةُ  َلُهــمُ  َيُكــونَ  َأنْ  َأْمــًرا َوَرُســولُهُ  اللــهُ  َقَضــى ِإَذا ُمْؤِمَنــةٍ  َوَال  ِلُمــْؤِمنٍ  : [األحــزاب ﴾َأْمــرِِهمْ  ِمــنْ  اْلِخيَـ
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 ﴾اِبرِينَ الصـ ِمـنَ  اللـهُ  َشـاءَ  ِإنْ  َسـَتِجُدِني تـُـْؤَمرُ  َمـا افْـَعـلْ  أَبَـتِ  يَـا قَالَ ﴿فقال عند ذلـك:  ،]36
  .]102: [الصافات

  : استسلما ألمر اهللا.]103: [الصافات ﴾َأْسَلَما فـََلما﴿
  : وعزم على ذحبه.]103: [الصافات ﴾ِلْلَجِبينِ  َوتـَلهُ ﴿

َناهُ ﴿ :عز وجل-قال اهللا  َراِهيمُ  يَا َأنْ  َونَاَديـْ   .]106، 105 [الصافات ﴾الرْؤيَا َصدْقتَ  َقدْ  * ِإبـْ

َناهُ ﴿ :جل وعال-وقال    .]107: [الصافات ﴾َعِظيمٍ  ِبِذْبحٍ  َوَفَديـْ
  أنه ابن الذبيحني. -صلى اهللا عليه وسلم-ولذا يُقال عن نبينا 
وهـو استسـالمنا ألمـر اهللا  ،يؤخـذ منهـا درس يف غايـة األمهيـة -قصـة إمساعيـل-لكن هـذه القصـة 

 الـِذينَ  أَيـَهـا يَـا﴿، إال ـذه االسـتجابةاملـؤمن ال يـتم إميانـه  ،-صلى اهللا عليه وسـلم-وأمر رسوله 
ــوا ــا َدَعــاُكمْ  ِإَذا َوِللرُســولِ  ِللــهِ  اْســَتِجيُبوا آَمُن ــيُكمْ  ِلَم ــْينَ  َيُحــولُ  اللــهَ  َأن  َواْعَلُمــوا ُيْحِي ــْرءِ  بـَ  اْلَم
ْلِبهِ    ].24: [األنفال ﴾ُتْحَشُرونَ  ِإلَْيهِ  َوأَنهُ  َوقـَ

هـذه الـدعوى البـد ؛ لكـن  -صـلى اهللا عليـه وسـلم- النـيبوأطيـع  سهل أنك تقول أنين أطيـع اهللا
  صلى اهللا عليه وسلم.-من خالل اتباعك ألمر اهللا وألمر نبيه  لبالفعأن تثبت 

 ،يامكثري الص   الصالة،إذا رأيت العبد كثري  ،-جل وعال-وهذا أيًضا يدل على تعظيم القلب هللا 
ال يفرت لسانه مـن ذكـر اهللا؛ فهـذه  ،-جل وعال-على عبادة اهللا  حريًضا ،حريًصا على طاعة اهللا

وأعظـم أمـر جيـب أن تعاهـده يف حياتنـا هـي  ،-جـل وعـال-عالمة عظيمة على أن قلبه حمـب هللا 
أال وإن يف اجلســد مضــغة إذا صــلحت صــلح «صــلى اهللا عليــه وســلم: -فقــد قــال  ،هــذه القلــوب

  .» وهي القلبوإذا فسدت فسد اجلسد كله؛ أال ،اجلسد كله
  صلى اهللا عليه وسلم.- النيباألمر األخري وهو الرابع: وهو زواج عبد اهللا والد 
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بعــد هــذه احلادثــة أخــذ عبــد املطلــب ابنــه عبــد اهللا وذهــب إىل آمنــة بنــت وهــب ليزوجــه مــن بــين 
ج عبـد ، فتـزو -صـلى اهللا عليـه وسـلم- النـيبوهـي أم  ،نسـًبا ونفًسـا النـاسوكانـت مـن أكـرم  ،ُزهرة

  اهللا من آمنة بنت وهب.
وهي أخت ورقـة -ال تيقول بعض املؤرخني أن عبد اهللا وهو ذاهب إىل زواجه من آمنة رأت أم ق

فــأىب والــد  -تريــد أن يقــع عليهــا-فقالــت: هلــم إيل يــا عبــد اهللا  ،نــورًا يشــع مــن وجهــه -بــن نوفــل
  صلى اهللا عليه وسلم.- النيب

وما يصح أن  ،لكن كل هذه الروايات ال تصح ،هذا األمر امرأة بغي ويقال أن اليت عرضت عليه
وأمت  الصــالةعليــه أفضــل - النــيبعبــد املطلــب أخــذ ابنــه عبــد اهللا وزوجــه مــن آمنــة بنــت وهــب أم 

  .السالم
  صلى اهللا عليه وسلم.- حممدوهو  ،فمنذ أن دخل ا محلت ذه النسمة املباركة

وهي أن يذهب عبـد اهللا  ،قبل والدته -صلى اهللا عليه وسلم- النيبدة يف حياة لتبدأ مرحلة جدي
صلى - النيباهللا و  بدعمث ميوت  ،وهناك ُيصاب مبرضٍ  ،إىل يثرب ليمتار لعبد املطلب بعض التمر

  ال يزال محًال يف بطن أمه. -اهللا عليه وسلم
  رمحه اهللا: "وهذا أبلغ اليتم".-يقول ابن كثري 

 َودَعـكَ  َمـا) 2( َسـَجى ِإَذا َواللْيـلِ ) 1( َوالضـَحى﴿، يتيًما -صلى اهللا عليه وسلم- النيبعاش 
ـرٌ  َوَلْآلِخَرةُ ) 3( قـََلى َوَما رَبكَ  ) 5( فـَتَـْرَضـى رَبـكَ  يـُْعِطيـكَ  َوَلَسـْوفَ ) 4( اْألُولَـى ِمـنَ  لَـكَ  َخيـْ
 اْلَيِتيمَ  فََأما) 8( فََأْغَنى َعاِئًال  َوَوَجَدكَ ) 7( فـََهَدى اال ضَ  َوَوَجَدكَ ) 6( َفآَوى يَِتيًما َيِجْدكَ  أََلمْ 
َهرْ  َفَال  الساِئلَ  َوَأما) 9( تـَْقَهرْ  َفَال    [سورة الضحى]. ﴾)11( َفَحدثْ  رَبكَ  بِِنْعَمةِ  َوَأما) 10( تـَنـْ
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يف كنف شـخص  يرتب أنه مل  -صلى اهللا عليه وسلم-ه لنبي  -جل وعال-ولذا كان من قدر اهللا 
إىل جـده  ،إىل أمـه مـرة أخـرى ،من أمه إىل حليمة السعدية -صلى اهللا عليه وسلم-تنقل  ،واحد

ـه أيب طالـب ،عبد املطلب عظـيم ،إىل عم ـيبلينشـأ  ،يقـول العلمـاء: ويف ذلـك سـرصـلى اهللا - الن
  ال.جل وع-وال ينظر ألحٍد فضًال عليه إال هللا  -عليه وسلم

 النـيبأمـا  ،الطفل حينما يرتىب بني والديه جتد أن عزائمه ورغباته دائًما تكـون مرتبطـة بعيـين والديـه
  .السالمو  الصالةعليه -ترعاه  -جل وعال-فكانت عني اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-

عبـد املطلـب ـذا  فتـأثر ،ال يزال محًال يف بطـن أمـه -صلى اهللا عليه وسلم- النيبمات عبد اهللا و 
  اخلرب تأثـًرا عظيًما.

  ما الذي حدث أثناء احلمل؟
 ــيباآلن آمنــة أمت علــى وجــه األرض -صــلى اهللا عليـــه وســلم- النذكـــر  ،حتمــل أعظــم نطفـــة مــر

ن هذه النسمة كانت هي ألكن الذي نعلمه  ،الكثري منها ال يصح ،العلماء قصص وأخبار كثرية
  ه األرض.أعظم نسمة مرت على وج

تقول: فلما ولدت رأيت  ،-صلى اهللا عليه وسلم- النيبتقول أمه آمنة: مل أَر ثقًال حني محلت ب
  أن نورًا قد خرج مين أضاءت له قصور ُبصرى يف أرض الشام.

  مثل: -صلى اهللا عليه وسلم- النيبوهناك أخبار كثرية ال تصح فيما يتعلق مبيالد 
  قطت؛ مل يصح ا دليل صحيح.أن أربعة عشرة ُشرفة س -
  ساوا غاضت. ةوأن حبري  -
  ت ومل ختمد منذ ألف عام.دوأن نريان اوس قد مخ -
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وقد حقق هـذه املسـائل وأحسـن َمـن حققهـا الـدكتور أكـرم ضـياء العمـري يف كتابـه السـرية النبويـة 
  فقد حققها حتقيًقا علميا سليًما. -جزاه اهللا خريًا-الصحيحة 

فــدفعت آمنــة بابنهــا إىل جــده عبــد املطلــب الــذي أحبــه حبــا  -صــلى اهللا عليــه وســلم- يبالنــَد ُولِــ
  عظيًما.

ُولـــَد  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- النـــيبطبًعـــا هنـــا بعـــض القضـــايا وهـــي: أن بعـــض العلمـــاء قـــال أن 
أن الــذي  وقيــل ،ُولــد خمتونًــا النــيبيعــين هنــاك َمــن قــال أن  ،وهــذا األمــر مل يصــح بــه دليــل ،خمتونًــا

ومل يصـح  ،وقيل إن الذي ختنه جده عبد املطلـب يف اليـوم السـابع ،-السالمعليه -ختنه جربيل 
  من هذا شيء.

ألن سـهيل ذكـر يف الـروض األنـف عـدد مـن العـرب أيًضـا الـذين  ،ةز أما أنه ُولد خمتونًا فليست ميـ
  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل - النيبفليست آية وعالمة خيتص ا  ،ُولدوا خمتونني

وهـي مـن األمـور العظيمـة:  -صلى اهللا عليه وسلم- النيبأيًضا من األمور اليت ذُكرت عند ميالد 
  أنه كان يناغي القمر.

ـه: "لقـد رأيتـك تنـاغي القمـر" ـاُس عمـا دليـل عـن  ،يقول العب ـيبوأيًضـا هـذا مل يصـحصـلى - الن
  اهللا عليه وسلم.
فقـال لـه  ،وأومل لـه يف اليـوم السـابع ،فأحبـه حبـا عظيًمـا ،ها إىل جده عبد املطلبدفعت آمنة بابن

  : ما أمسيته؟مكةأهل 
  ا.حممدقال: أمسيته 

فقـالوا: فمـا رغبـت بـه  مكـة،مل يكن معروفًا هـذا االسـم بـني أهـل  -صلى اهللا عليه وسلم- حممد
  عن أمساء آبائه وأجداه؟
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  وحيمده أهل السماء. ،ه أهل األرضقال: أردت أن حيمد
 -الجـل وعـ-وقـد محـى اهللا  ،أو هـو الـذي ُحيَمـُد مـرة بعـد أخـرى ،" مـن كثـرة احلمـدحممدواسم "

إال ستة من العرب ذكـرهم  -صلى اهللا عليه وسلم- النيبحد قبل أهذا االسم من أن يتسمى به 
  ٌد منهم النبوة.ومل يدِع أح -رمحه اهللا-السهيلي يف الروض األنف 

صلى اهللا عليـه - النيبأما اسم "أمحد" الذي ورد يف التوارة ويف اإلجنيل فإنه مل يتسم به أحد قبل 
  .»وبشرى أخي عيسى ،أنا دعوة أيب إبراهيم«صلى اهللا عليه وسلم: -وقد قال  ،-وسلم

  ما هي دعوة إبراهيم؟
ُلو ُهمْ ِمنْـ  َرُسوًال  ِفيِهمْ  َوابـَْعثْ  رَبـَنا﴿   ﴾َويـُزَكيِهمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويـَُعلُمُهمُ  آيَاِتكَ  َعَلْيِهمْ  يـَتـْ

  .]129: [البقرة

ـــًرا﴿ :»وبشـــارة أخـــي عيســـى«قـــال: - واآليـــة األخـــرى ـــْأِتي ِبَرُســـولٍ  َوُمَبش ـــنْ  َي ـــِدي ِم ـــُمهُ  بـَْع  اْس
  .]6: [الصف ﴾َأْحَمدُ 

  وسلم: صلى اهللا عليه - النيبأيًضا من أمساء 
  على قدمه يوم القيامة. الناساحلاشر: الذي ُحيَشر  -
  والعاقب: الذي ال نيب بعده. -
 الصــالةعليـه أفضــل -أتــى مـن بعــدهم وكـان خــامتهم  ،ومـن أمسائــه: املقفـي؛ الــذي قفـا األنبيــاء -

 الموأمتالس.  
  صلى اهللا عليه وسلم.- النيبفهذه بعض أمساء 

ونـيب  ،فقـال: نـيب التوبـة ،ألـف اسـم -صلى اهللا عليـه وسـلم-أن جيمع للنيب بعض العلماء حاول 
  صلى اهللا عليه وسلم.-وإمنا صفات للنيب  ،ونذيًرا؛ وهذه ليست أمساء ،شًرابوم ،وهاديًا ،الرمحة



  8Page: 

مذي جبمع  -رمحه اهللا-أبو بكر بن العريب  مقاوقد  عليـه -امسًا للنـيب 64يف شرحه على سنن الرت
  .السالموأمت  الةالص أفضل 

  هذا النسب جيعلنا أن نقف مع هذا االسم.
  وعلى آله وأصحابه أمجعني. حممدوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا 

 


